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๕๒...
พระบัวเฮียวไมอยากจะเชื่อเรื่องทีน่ ายสมชายเลา แตคนเลาอยากใหทานเชื่อ จึงตอง
นิมนตไปพิสจู น บังเอิญภิกษุเชื้อสายญวนมีขับของใจสงสัย ที่จะเรียนถามทานพระครูอยูแลว
จึงตกลงปลงใจที่จะไปพบพระอุปชฌายาจารยของทาน
“เฝากุฏิไวนะ อยางเพิ่งหลับละ” ทานสั่งนายสมชาย แลวออกเดินพลางกําหนด “ขวาซาย ขวา-ซาย” ไปยังกุฏิเจาอาวาส ครั้นถึงก็ไดกลิ่นเหม็นเนา คลายกลิ่นสุนัขที่ตายมาหลาย
วัน ทานคิดวาคงเปนอุปาทานมากกวาจึงกําหนด “กลิ่นหนอ” ทวาความรุนแรงของมันก็มิได
ลดลง จึงคิดจะเดินกลับ โชคดีทที่ านพระครูยังไมเห็น เพราะภิกษุหนุมเดินมาเขาดานหลัง
ของกุฏิ
“บัวเฮียว จะกลับไปทําไมละ เขามากอน” เสียงพระอุปชฌายเรียกออกมาจากขางใน
พระบัวเฮียวเลิกสงสัยมานานแลววา เหตุใดทานพระครูจึงรูว าทานกําลังเดินมา ในความคิด
ของภิกษุหนุม พระอุปช ฌายของทานเปน “พระฉฬภิญญา”
ผูบวชใหมจงึ จําตองเดินเขาไปกราบทานสามครัง้ แลงถอยหางออกมานั่งติดกับประตู
ดานหนา กระนั้นก็มีความรูสึกอยากอาเจียนเปนกําลัง
“ทําไมไปนั่งเสียไกลเชียว เขยิบเขามานั่งใกล ๆ ซิ” ทานเจาของกุฏิออกคําสั่ง เปน
คําสั่งที่พระบัวเฮียวจําใจตองปฏิบัตติ ามอยางยากเย็นยิ่ง
“ทานคงเหม็นผมนะครับหลวงพอ ผมเองก็ยังแทบจะทนกับกลิ่นของตัวเองไมไหว”
อาจารยชิดพูดอยางเกรงใจ รูสึกสงสารจมูกของพระคุณเจาทั้งสองรูปนี้ยิ่งนัก ที่เขาตองหนี
ลูกหนีเมียซมซานมาหาทานพระครู ขอมาตายใกล ๆ พระ จะไดไมตกนรก
“บัวเฮียว สมมุตินี่เปนสนามสอบ เธอลงมือทําขอสอบไดแลว จะตกหรือจะผาน
ประเดี๋ยวก็รูได” อาจารยชิตไมเขาใจในสิ่งที่ทานพระครูพดู ซึ่งยอมเปนธรรมดาของผูที่ยัง
ไมเคยปฏิบัติกรรมฐาน สวนพระบัวเฮียวนั้นเขาใจอยางแจมแจง ทานเริม่ กําหนด “กลิ่นหนอ”
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ดวยสติอันไมถึงกับวองไว หากก็ไมจัดวาชา เวลาผานไปประมาณสองนาที ก็โอดครวญกับ
พระอุปชฌายยา
“พระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพอยางสูง งวดนี้กระผมขออนุญาตสอบตกนะครับ
ยังเตรียมไมพรอม จะกลับไปตั้งหลักกอน แลวคอยกลับมาแกตัวใหมขอรับ”
“แลวถางวดหนาตกอีกละ” พระอุปชฌายยอนถาม
“ก็ขอไปแกตัวงวดโนนขอรับ” ผูบวชไดสี่เดือนเศษตอบ ขณะพูดมีความรูสึกวากลิ่น
เนาโชยเขามาในปาก จึงเกิดอาการสะอิดสะเอียนจนมิอาจทนนั่งอยูได
“แลวถาฉันไมอนุญาตละ” ภิกษุหนุมไมทันไดตอบ เพราะรีบลุกออกไปอาเจียนที่กอ
ตนเข็ม เสร็จแลวจึงกลับมานั่งน้ําหูน้ําตาไหลเพราะความคลื่นเหียน เจาอาวาสวัดปามะมวง
ใหสงสารลูกศิษยนัก จึงกลาวอนุญาตวา
“เอาเถอะ จะกลับมาสอบคราวหนาก็ได แลวชวยกลับไปบอกสมชายดวยวา พรุง นี้
เชาใหไปหา ตนใตใบ กับ ตนไมยราบ มาใหฉันสักหอบยอม ๆ จะเอามาปรุงยาใหโยมเขา”
ทานหมายถึงอาจารยชิต
“ครับ ผมกราบลาละครับ” ภิกษุหนุม กราบพระอุปชฌายสามครั้งแลวลุกออกมา แวะ
อาเจียนที่กอตนเข็มอีกครั้ง จึงเดินกลับกุฏิของทาน ความรูสึกพะอืดพะอม ทําใหลืมกําหนด
“ขวา-ซาย” มานึกไดก็ตอเมื่อถึงทีพ่ กั แลว
“ผลแหงการพิสูจนเปนยังไงครับหลวงพี”่ นายสมชายถาม
“จะเปนยังไง แตเอาเถอะ อาตมาจะไมบอกคุณหรอก”
“บอกเถอะครับ ผมอยากรู”
“แตอาตมาไมบอก”
“บอกเถอะครับ เพราะผมอยากรูจริง ๆ แลวความอยากรูของผมนั้นมีมากกวาความ
ไมอยากอกของหลวงพี่เสียอีก ฉะนั้นหลวงพี่จะตองบอก” ลูกศิษยวัดอางเหตุผลที่เขาขาง
ตัวเอง
“คุณเอาอะไรมาวัด”
“ไมตองวัดหรอกครับหลวงพี่ ของมันเห็นกันเจง ๆ อยูแลว จะตองไปวัดเวิ้ดทําไมกัน”
พระบัวเฮียวครานที่จะเถียง จึงบอกเสียงออย ๆ วา “อาตมาสอบตกอยางไมเปนทา
เลย”
“สอบอะไรครับ สอบบรรจุหรือสอบเลือ่ นตําแหนง” ชายหนุมถามงง ๆ
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“ไมใชทั้งสองอยาง คือพออาตมาไปถึง หลวงพอทานก็ใหสอบ แลวอาตมาก็สอบตก
เอ แตหลวงพอทานฝากสั่งมาหาคุณแนะ” ทานเปลี่ยนเรื่องดวยไมตอ งการใหฝายนั้นรับรู
ความพายแพที่ทานไดรับมาหยก ๆ
“ทานสั่งถึงผมวายังไงครับ”
“ทานวา พรุงนี้เชาใหคุณไปหาตนใตใบกับตนไมยราบมาสักหอบยอม ๆ ทานจะเอา
ไปปรุงยาใหโยมเขา” คนรับฝากคําสั่งถายทอดความไดทุกถอยคํา
“โยมไหนครับ” เขาคิดวาคงจะเปนบุรุษคอเนาคนนั้น
“เอ อันนี้อาตมาก็ไมรูเหมือนกัน เพราะหลวงพอทานไมไดบอก” คนฉลาดแตไม
เฉลียว ตอบไมเต็มเสียง
“งั้นพรุงนี้ หลวงพี่ชว ยเตือนผมอีกทีแลวกัน เอาละทีนกี้ รุณาเลาใหผมฟงหนอยวา
หลวงพี่ไปสอบอะไรมา ที่พูดคางไวเมื่อกี้นะ” คนเปนฆราวาสวกกลับมาเรื่องเดิม
“แหม อาตมานึกวาคุณลืมไปแลว หลงดีใจวาจะไดไมตองเลา” ภิกษุหนุมรูสึกผิดหวัง
“ผมไมลืมหรอกครับหลวงพี่ แลวผมก็รูดวยวา หลวงพี่อยากใหผมลืม ไอผมมันก็คน
หัวรั้นเสียดวย คือถาใครอยากใหผมลืม ผมมักจะจํา”
“ระวังเถอะ คนที่หัวรั้นนะตอไปจะหัวลาน” นายสมชายสะดุง เพราะครั้งหนึ่งทานพระ
ครูก็เคยพูดเรื่องผมบนศีรษะของเขาวา ในอนาคตมันจะลดปริมาณลง เมื่อมาถูกพระบัวเฮีย
วสะกิดอีก จึงถึงกับใจฝอ ก็ผูชายคนไหนบางอยากจะหัวลาน ถึงผูหญิงก็เถอะ
“แหม หลวงพี่พูดอะไรยังงั้น เลนเอาผมใจคอไมดี” เขาตอวาภิกษุหนุม
“ทําไม กลัวหรือ”
“ก็กลัวซีครับ เกิดเปนตามปากหลวงพี่ ผมกลุมตายแน ๆ”
“อยากลัวเลยคุณ ถาคุณมีกรรมจะตองเปนอยางนั้น ก็ขอภาวนาใหเปนหลังแตงงาน
เถอะ ขืนเปนกอนแตงงานผูหญิงเขาคงไมยอมแตงกับผมแน”
หากเปนเมื่อกอน ใจของพระบัวเฮียวจะตองซัดสายทุกครั้ง เมื่อไดยินคนพูด
เรื่องแตงงาน แลวก็คิดอยากจะสึกออกไปมีคูครองเฉกเชนคนอื่น ๆ บาง แตหลังจาก
ที่ทานไดปฏิบัติกรรมฐานอยางเครงครัด จนสามารถแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปยัง
โยมมารดา ถึงกับทําใหทานไดรับรางวัลเปนอาหารทิพยจากเทวดา ปรากฏการณสอง
อยางนี้ ทําใหทานตั้งปณิธานวาจะไมสึกออกไปเปนผูครองเรือนอยางเด็ดขาด
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นับแตบัดนัน้ ทานก็มิไดหวั่นไหว ยามไดยินไดฟงเรื่องเชนวานี้ ทั้งความคิดที่
จะสึกก็ไมเคยเกิดขึน้ อีก
“ถาเขาไมยอมแตงก็ดีนะ สิ จะไดรวู า เขารักเราที่รูปรางหนาตา อาตมาเคยไดยิน
หลวงพอทานสอนญาติโยมวา คนที่รักกันดวยรูปโฉมโนมพรรณ หรือทรัพยสมบัตินนั้
ไมใชรักแท”
“ตองรักดวยอะไรละครับ จึงจะเรียกวารักแท” ศิษยวัดแกลงถามเพื่อลองภูมิ หลวงพี”่
“หลวงพอทานวา ตองรักดวยใจ ดวยคุณความดี รักอยางนี้ถึงจะยั่งยืน อยางแรกไม
ยั่งยืนเพราะพอหมดเงิน หมดสวย รักก็จืดจางรางรา” ผูบวชใหม พูดตามที่ไดยินไดฟงมาจาก
พระอุปชฌาย
“ทําไมตองเปนหลวงพอทานวาดวยละครับ เปนหลวงพี่วา ไมไดรึไง” นายสมชาย
ทักทวง
“อาตมายังไมเคยมีประสบการณ” ภิกษุหนุมใหเหตุผล
“ก็เมื่อไหรจะมีละครับ เมื่อไหร”
“อาตมาไมพงึ ปรารถนา จริงอยูเมื่อกอนอาตมาเคยคิด แตเดี๋ยวนี้ไมคิดแลว พอปฏิบตั ิ
กรรมฐานมาก ๆ จิตมันก็ไมยอมรับสิ่งนี้ไปโดยปริยาย ไมตองมีการฝนดวย มันก็แปลกดีนะ
คุณนาจะลองบาง”
“อยาใหผมลองเลยครับหลวงพี่ ผมยังไมอยากจะเปนพระอรหันต ยังรักที่จะเปน
ปุถุชนคนเดินดินอยางนี้แหละ” นายสมชายรีบปฏิเสธ
“คุณคิดวาการเปนพระอรหันตนั้น เปนกันไดงาย ๆ งั้นหรือ” พระบัวเฮียวยอน
“งายหรือยาก ผมก็ไมอยากเปนหรอกครับ”
“แตถึงอยาก ก็ใชวาจะไดเปนดังที่อยาก หลวงพอทานบอกวา การเปนพระ
อรหันตตองปฏิบัติขามภพขามชาติ แลวก็ตองทําดวยตัวเอง ทําแทนกันไมได ซื้อเอา
ก็ไมได เพราะไมใชบัตรผูแทน”
“แหม หลวงพี่อางหลวงพออีกแลว เมื่อไหรจะเลิกอางแบบนี้เสียที คนเราควรจะมี
ความคิดเปนของตัวเองมั่ง” นายสมชายวา
“มันก็มีบางเหมือนกันแหละ ความคิดที่เปนของตัวเองนะ แตมันออกจะเปน ๆ ไม
ฉลาดเฉลียวนัก พูดออกมาทีไร เปนถูกคนเขาหัวเราะเยาะทุกที เลยตองอางหลวงพอ จะผิด
จะถูกยังไงก็ใหไปถามหลวงพอเอาเอง แตก็แปลกนะคุณ พออาตมาอางหลวงพอ ก็ไมเห็น
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๒

Page 4

ใครหัวเราะเยาะ เลยตองอางบอย ๆ จนชิน” พระบัวเฮียวอธิบายถึงสาเหตุที่ตองอางคําพูด
ของอาจารย
“เอาเถอะครับ เรายุติเรื่องนี้กันดีกวา หลวงพี่ตอบผมไดแลววา ไปสอบอะไรมา” นาย
สมชายทวงคําตอบ
พระบัวเฮียวเห็นวาไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได จึงจําใจเลาใหชายหนุมฟง พรอมทั้งลง
ความเห็นวา
“ไมนาเปนไปได ที่คนเปน ๆ จะเหม็นราวกับซากศพ นี่ถาอาตมาไมไดเห็นมาดวยตา
ตัวเอง เปนไมเชื่อเด็ดขาด”
“ไมรูวาหลวงพอทานทนไดยังไงนะ ผมละสงสารทานจังเลย ที่ตองสงเคราะหคน
ทุกประเภทโดยไมเลือกชั้นวรรณะ ตั้งแตเกิดมาก็ยังไมเคยเห็นใครมีชีวิตลําบากลํา
บนเหมือนทาน ในโลกนี้จะมีอีกสักกี่คนที่เปนอยางทาน หรือหลวงพี่วายังไง”
“อาตมาวา ไมมีอีกแลว คนที่ประเสริฐอยางหลวงพอ หาไมไดอีกแลว ไมวาในโลกนี้
หรือโลกไหน ๆ” พระบัวเฮียวพูดจากใจจริง
“นั่นสิครับ แลวผมก็เสียดายแทบขาด ที่ทานจะตองจากพวกเราไปในอีกสี่ปขางหนา
หลวงพี่ทราบเรื่องที่ทานจะตองไดรบั อุบตั ิเหตุรถคว่ําแลวใชไหมครับ”
“รูแลว แตมันยังไง ๆ อยูนะ อาตมาคอนขางมั่นใจวา ทานจะไมมรณภาพใน
ลักษณะเชนนั้น บุญบารมีที่ทานสะสมไว จะชวยทานได อาตมาแนใจเชนนั้น”
“หมายความวา หลวงพี่ไมเชื่อที่หลวงพอบอกหรือครับ แสดงวาหลวงพี่ไมเชื่อวาทาน
ไดอภิญญาจริงอยางนั้นหรือครับ”
“เชื่อสิ อาตมาเชื่อวา ทานไดอภิญญา ๖ ดวยนะ ทานเปนพระอรหันตประเภท “ฉฬ
อภิญญา” อาตมาเชื่ออยางนี้
“หลวงพี่อยาไปพูดอยางนี้ตอหนาทานนะครับ เดี๋ยวจะหาวาผมไมเตือน เคยมีคนคิด
วาทานเปนพระอรหันต ทานบอกอยาคิดอยางนั้น ทานเปนพระอรเหตางหาก เพราะใครมี
ทุกข ก็จะเหเขามาหาเพื่อใหทานชวย”
“คนอื่นจะคิดอยางไรก็แลวแต สําหรับอาตมา ทานเปนพระอรหันตที่ไดอภิญญาครบ
ทั้ง ๖ ทานเปน “พระฉฬภิญญา” ภิกษุหนุมย้ํา
“เอาเถอะครับ หลวงพี่อยากจะคิดอยางนั้นก็ตามใจ แตอยาไดไปพูดอยางนี้ใหทานฟง
เชียว ถูกดุแน ๆ นี่กี่ทุมกี่ยามแลวละ ผมชักงวงแลว นอนกันเถอะครับ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๒
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“เชิญคุณนอนกอนเถอะ อาตมาจะปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแผเมตตาไปใหหลวงพอทาน
บางทีอาจชวยทานไดนะหรือคุณวายังไง”
“ครับ อาจเปนได ก็หนูยังชวยราชสีหไดนี่ครับ หลวงพี่ตัวใหญกวาหนูตั้งแยะ”
นายสมชายวา จากนั้นก็ลมตัวลงนอน ไมชาก็สงเสียงกรนเบา ๆ แสดงวาหลับสนิท พระบัว
เฮียวนั่งสมาธิกําหนด “พอง-หนอ” และ “ยุบ-หนอ” เปนเวลาสองชั่วโมง ถอนจิตออกจาก
สมาธิแลวแผเมตตา และอุทิศสวนกุศลไปใหทานพระครู จากนั้นจึงจําวัด
พระบัวเฮียวกลับออกไปแลว ทานพระครูจึงพูดกับอาจารยชิตวา
“ยังไมทันไร สอบตกเสียแลว โยมอยาไปถือสาทานเลยนะ ทานเพิ่งบวชไมทันครบ
พรรษาเลย” อาจารยชติ พอจะเขาใจความหมายที่ทานพูดจึงตอบวา “ผมไมคิดอยางนั้นหรอก
ครับ เพราะถาเปนผม ก็ทนไมไดเชนกัน แลวผมก็เกรงใจหลวงพอมากที่ตองมาทนกับกลิ่น
เหม็นเนาราวกับซากศพอยางนี้ ผมคงบาปมากใชไหมครับ ถึงไดเนาทั้งที่ยังไมตาย”
“อยาเพิ่งไปคิดอะไร แลวก็ไมตองเกรงใจอาตมาแตประการใด ไหนลองตอบอาตมา
มาซิวา โยมอยากหายหรือเปลา”
“ผมยังมีโอกาสที่จะหายไดหรือครับ คงเปนไปไมได หลวงพออยาปลอบใจผมเลยครับ
ที่ผมดั้นดนมากไมไดหวังวาจะหาย เพียงแตจะขอมาตายใกล ๆ หลวงพอเทานั้น” อาจารย
วัยหกสิบ พูดอยางปลงตก
“แตอาตมาดูแลวา มีทางเปนไปไดถึงแปดสิบเปอรเซ็นต ขอใหเชื่ออาตมา แลวทํา
ตามที่บอกก็แลวกัน”
ถาเปนอยางนั้นจริง ผมจะขอบวชตลอดชีวิตเลยครับ ขออุทิศชีวิตเพื่อพระ
ศาสนา ชีวิตฆราวาสของผมสิ้นสุดลงเพราะโรคราย การไดชีวิตใหม ผมถือวาเปน
เพราะอํานาจบุญกุศล ผมจึงขอตอบุญดวยการบวชตลอดชีวิต”
“อยาคิดไกลถึงขนาดนั้นเลยโยม อนาคตเปนของไมแน ถาโยมคิดวาจะบวช ก็ขอ
อธิษฐานไวแคพรรษาเดียวก็พอ ถาไปบอกวาจะบวชตลอดชีวิต แลวเกิดทําตามที่พูดไมได ก็
จะเสียสัจจะ เรื่องสัจจะนี่สําคัญมากนะโยม ลูกศิษยอาตมาคนหนึ่งชื่อนายอู กําลังจะจมน้ํา
ตายเพราะอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ํา ก็อธิษฐานวา หากรอดชีวิตจะบวชหนึ่งพรรษา เสร็จแลวก็
ไมทําตามทีพ่ ูด แกบนไวตั้งแตลกู สาวยังอยูในทอง จนลูกสาวแตงงานก็ยังไมยอมบวช
อาตมาเตือน ก็ผัดเมื่อนั้นเมื่อนี่อยูเรือ่ ย ในที่สุดก็เลยรถคว่ําคอหักตาย นี่แหละผลของการ
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เสียสัจจะ ในกรณีของโยมก็เหมือนกัน ขอใหตั้งใจไววาจะบวชอยางนอยหนึ่งพรรษา
หลังจากนั้น จะสึกหรือไมสึก ก็ไมถอื วาเสียสัจจะ เขาใจหรือยัง”
“ครับ ผมจะอธิษฐานไวหนึ่งพรรษากอน หลังจากนั้นก็จะอยูตอไปเรื่อย ๆ โดยไมสึก”
“ตามใจโยมก็แลวกัน แตอาตมาดูแลว โยมจะตองสึกออกไปดูแลกิจการรานคา บวช
ตลอดชีวติ ไมไดแน” ทานพระครูพดู “กฎแหงกรรม” ของอาจารยชิต บอกทานวา ภรรยา
เขาจะตายดวยโรคมะเร็ง ในอีกสามปขางหนา ทานไมบอกเขาในตอนนี้ แตจะบอก
ตอเมือ่ เขาหายปวยแลว
“ภรรยาผมเขาดูแลไดครับหลวงพอ เขาเกงเรื่องคาขาย แลวก็แข็งแรงไมเคยเจ็บปวย
เขาคงทําบุญมาดี อยางนอยก็ดีกวาผมแหละครับ”
“แตคนที่ทําบุญมาดี พอมาชาตินี้ไมตอบุญ น้าํ มันก็หมดไดเหมือนกันนะโยม” ทาน
พระครูแยงเสียงเรียบ เพราะรูวาอีกสามป ภรรยาอาจารยชิตนะ “น้ํามันหมด” ชนิดที่ไมมี
ผูใดจะชวยได
“บุญกุศลก็มีวันหมดไดหรือครับหลวงพอ” คนเปนโรงมะเร็งถาม
“ไดสิโยม ก็เหมือนกับน้ํามันรถแหละ หมดเมื่อไหรรถก็วิ่งตอไปไมได ถึงตองเติม
น้ํามันไงละ” ทานเจาของกุฏิ อธิบายเชิงเปรียบเทียบใหคนเปนอาจารยฟง
“ถาอยางนั้น บาปก็หมดไดใชไหมครับ” อาจารยชิตถาม การไดสนทนากับพระครู ทํา
ใหเขารูสึกเพลิดเพลิน จนลืมความเจ็บปวดไดชั่วครั้งคราว แทที่จริง “พลังเมตตา” ที่ทานแผ
มาใหนั่นดอก ที่ชวยบรรเทาเบาคลายความทุกขใหเขา
“ได ถาหากมีการชดใช สมมุติวาโยมไปขอยืมเงินเขามา แลวก็ไมใชคืนเขา โยมก็ได
ชื่อวาเปนหนี้เขาอยูตอเมื่อใชคืนเขาเมื่อใด ก็เปนอันวาหมดหนี้ พูดถึงเรื่องหนี้ อาตมานึกถึง
เรื่องของตัวเองได โดยมอยากฟงหรือเปลา ถาไมอยาก อาตมาจะไดไมเลา”
“อยากครับ หลวงพอกรุณาเลาเถิดครับ ผมรูสึกสบายขึ้น เมื่อไดคุยกับหลวงพอ
อาการเจ็บปวดดูเหมือนลดนอยลงไปจนเกือบจะเหมือนคนปกติ หลวงพอกรุณาเลาเถิดครับ
“แลวหามเอาไปเลาตอนะ เพราะเรือ่ งมันเกิดขึ้นแลว และก็จบลงเปนอดีตไปแลว”
“ครับ ผมจะไมเลาใหใครฟงหากไมเผลอ”
“ตกลง ถาเลาตอนเผลอ อาตมาไมวา แตถาไมเผลอ หามเลานะ”
“ครับ” บุรุษวัยหกสิบรับคํา
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ทานพระครูจึงเลาวา “สมัยที่อาตมาบวชใหม ๆ อาตมาคุน เคยกับเจคนนึง แกชือ่
เจลั้ง วันหนึ่งแกก็มาหาอาตมา บอก “หลวงพอ ขอยืมเงินฉันสักหาพันไดไหม ฉันจะเอาไป
ใหเฮียเขาลงทุนคาขาย” เจลั้งแกมากับสามี จะชื่ออะไรอาตมาก็จําไมไดเสียแลว ตอนนั้น
อาตมาเงินเยอะ เพราะยายทิ้งสมบัติไวให ทั้งเงินทั้งทอง ทองนั่นก็ดูเหมือนจะสักสี่สิบบาท
เห็นจะได เปนทองรูปพรรณ มีทั้งเข็มขัด สรอยขอมือแลวก็สรอยสังวาล ที่คนสมัยกอนเขาใส
กัน ออ! แลวก็มีรางแหทองคําอันใหญอีกสองอัน”
“อะไรครับ หลวงพอ รางแหทองคํา” อาจารยชิตถาม
“ก็ลักษณะเหมือนกับแห ที่เขาเด็กผูหญิงใสนะ สมัยนี้ไมคอยเห็นแลว เพราะเขาใส
กางเกงแทน”
“ออ ตะปงใชไหมครับ”
“คงงั้นมั้ง อาตมาเองก็ไมเคยใสกับเขา เพราะเปนเด็กผูชาย” ทานพระครูพูดติดตลก
“ผมก็เคยซื้อใหลูกสาวใสครับ สมัยที่แกเด็ก ๆ เดี๋ยวนี้แมเขายังเก็บไว บอกเอาไวให
รุนหลานดู”
“นั่นแหละ ทีนี้เจลั้งแกมาขอยืมเงินหาพัน แกกําลังทองแกดวย ตอนทีม่ านะ ทองลูก
คนแรก”
“แลวหลวงพอใหหรือเปลาครับ”
“ใหสิ อาตมาไมหวงหรอก ถามีไมเคยหวง อาตมาก็ใหแกยืมไป แตก็นกึ สังหรณใจวา
คงจะไมไดคนื แลวก็ไมไดคืนจริง ๆ อาตมาจนบันทึกไวนะ พอแกกับสามีกลับ อาตมาก็ขึ้น
ไปจดบันทึกวา “วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจลั้งที่อยูนครนายกมายืมเงินไป
หาหันบาท รูสึกสังหรณใจวาจะไมไดคืน”
“แลวหลวงพอไดคืนหรือเปลาครับ”
“ไมไดจนบัดนี้ อาตมาก็ไมกลาทวงแก เพราะทวงหนี้ใครไมเปน ก็ไมรูวาทําไมแกถึง
ลืมได แกมาที่นี่หลายครั้ง แตไมเคยพูดเรื่องเงินเลย ฉะนั้นจะวาแกตั้งใจโกงก็ไมได เพราะถา
เปนเชนนั้นจริง แกก็ตอ งหลบหนาหลบตา ไมมาใหเห็นหนา จริงไหม”
“จริงครับ เอาอยางนี้ไหมครับหลวงพอ ถาวันหลังแกมาที่นี่อีกหลวงพอกรุณาบอกผม
ผมจะพูดใหเองดีไหมครับ” อาจารยชิตขันอาสา
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“ไมตองหรอกโยม มันจบสิ้นกันไปแลว ฟงกอน อาตมายังเลาไมจบ คือเมื่อปที่แลว
นี่เอง แกก็มานิมนตไปงานแตงงานลูกสาว ก็คนที่อยูในทองตอนที่แกมาขอยืมเงินอาตมานั่น
แหละ กอนไปอาตมาก็อธิษฐาน “เจาประคูนขอใหขาพเจาไดเงินหาพันคืนเถอะ ขอใหเจลั้ง
แกนึกไดเถอะ” แลวก็ไปนครนายก แกสงรถมารับเพราะตอนนั้นอาตมายังไมมีรถใช ลูกสาว
แกแตงงานวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๖ เปนเวลา ๒๔ ปเต็ม ที่แกยืมเงินอาตมาไป พอไปถึงก็
ทําพิธี จากนั้นก็ฉันเชา
ฉันเชาเสร็จ อาตมาก็ลากลับ แกก็ไมพูดเรื่องเงินอีก อาตมารูสึกผิดหวัง ก็เลยมา
นั่งกรรมฐานตรวจสอบดูถึงไดรูวา ที่เขาลืมเพราะเราเคยเปนหนี้เขาไวตั้งแตชาติกอน
โนน”
“ชาติที่แลวนี่หรือครับ”
“ไมใช กอนชาติที่แลว เมื่อชาติทแี่ ลว อาตมายังไมทันขอยืมเงินใคร เพราะตาย
เสียกอน ดูเหมือนจะตายตอนอายุสักสามสี่ขวบนี่แหละ”
“เปนอะไรตายครับ”
“ตกน้ําตาย คือบานอาตมาอยูริมน้ําเจาพระยา แลวพี่เลี้ยงเขาเผลอ อาตมาลงไปเลน
ที่ทาน้ํา ก็เลยตกน้ําตาย นี่โยมหามเอาไปเลาใหใครฟงนะ เรื่องตกน้ําตายนะ การปฏิบัติ
กรรมฐานมีประโยชนตรงนี้แหละ คือทําใหระลึกถึงกรรมเกาได จะไดใช ๆ ใหหมดไป
เสีย ทุกคนก็มีกรรมดวยกันทั้งนัน้ ไมวาโยมหรืออาตมาหรือใคร ๆ”
“แลวหลวงพอบอกเจคนนั้นหรือเปลาครับ”
“ไมไดบอกอยางที่เลาใหโยมฟงหรอก หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือน แกก็มาที่วัดอีก
อาตมาก็แกลงถามกา “เจ อาตมาเคยเปนหนี้เปนสินเจ แลวลืมใชบางหรือเปลา ลองนึกดูซิ”
แกนึกอยูนาน แลวก็บอกวาไมไดเปน อาตมาก็ถามวา ถาเกิดเปนตั้งแตชาติกอ น ๆ ละ
อาตมาจะใชใหชาตินี้ เอาไหม จะไดหมดหนี้กัน แกก็วา “เอาเถอะ ฉันยกให ถาเปนหนี้ตั้งแต
ชาติกอน ๆ ฉันยกใหหลวงพอ” อาตมาก็ย้ําวา “จริง ๆ นะ อยาพูดเลนนะ” แกก็รับปากรับคํา
ซึ่งก็แปลวา แกอโหสิให อาตมาก็เลยบอกวา ที่แกยืมอาตมาเมื่อยี่สิบปกอน อาตมาก็
ยกใหเหมือนกัน แกก็นึกขึ้นได แลวบอกจะใชคืน อาตมาไมยอมรับคือ เพราะที่ยืมแก
มา ถาคิดเปนเงินในชาตินี้ ก็คงตกสองแสนบาททั้งตนทั้งดอก ซึ่งถาแกเกิดจะเอาคืน
ก็ไมรูจะไปเอาที่ไหนมาให”
“หลวงพอก็ไดกําไรซีครับ”
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“ยังงั้นนะซิ อาตมาถึงเตือนโยมวา อยาเที่ยวพูดเรื่องนี้ใหใครฟง เดี๋ยวเขาจะ
ตําหนิวาหลวงพอเจริญคากําไรเกินควร” แลวทานก็หัวเราะ อาจารยชิตพลอยหัวเราะไป
ดวย นานนักหนาแลว ที่เขาไมไดหัวเราะอยางมีความสุขเชนค่ําคืนนี้
มีตอ........๕๓
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